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Systém pro napínání řemenů SKF

Inovativní řešení pro 
řemenové pohony
Je obecně známo, že řemeny je nutno 
pravidelně měnit, měly by být správně 
napnuty a potřebují být správně vyrovnány. 
Řádná údržba řemenových pohonů je 
časově a fyzicky náročná.

Nyní ji však lze provádět snadno a rychle. 
Napínací systém řemenů SKF nabízí ideální 
řešení. Jakmile je systém namontován, 
nastavení či výměna řemenů může být 
provedena v několika minutách, přičemž je 
zajištěna požadovaná přesnost vyrovnání 
řemenic a napnutí řemenů. Při kontrole 
napnutí řemenů stačí připojit ruční hydrau-
lické čerpadlo, odečíst tlak na manometru a 
v případě potřeby nastavit tlak na původní 
hodnotu.

Snadné vyrovnání• 
Vyrovnání se provádí pouze jednou 
bez ohledu na to, jak často měníte 
řemeny.

Rychlé nastavení• 
Napnutí řemenů lze rychle korigovat.

Opakovatelné výsledky• 
Napnutí řemenů je možné kontrolovat 
pravidelně a nastavit je pouhou korek-
cí tlaku.

Jedinečná funkce s 
mnoha přednostmi  
Napínací systém řemenů SKF umožňuje 
kontrolovat polohu osy motoru hydraulickými 
válci. Válci napínacího systému řemenů SKF 
lze vysouvat a zasouvat pomocí ručního 
hydraulického čerpadla. Zvyšováním nebo 
snižováním hydraulického tlaku změníte 
polohu motoru a tím zvětšíte nebo zmenšíte  
napnutí řemenů, které je přímo úměrné 
tlaku ve válcích.

Pouze dva další nástroje
Používání napínacího systému řemenů SKF 
vyžaduje jen ruční hydraulické čerpadlo s 
manometrem a kladivo.   
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Montáž systému
Napínací systém řemenů SKF je umístěn 
mezi motorem a opěrnou plochou 
(d obr. 1).  Jako obvykle je nutno nejprve 
ustavit motor a poháněné zařízení. K tomu 
účelu je vhodné použít zařízení pro ustavení 
laserem, např. zařízení SKF pro ustavování 
řemenic TMEB2. 

Po ustavení obou strojů umístěte řemeny 
na řemenice. Připojte k válcům systému 
ruční hydraulické čerpadlo, např. 
SKF THPT 1 (d obr. 2). Při zvýšení hydrau-
lického tlaku (d obr. 3) napínací systém 
řemenů SKF zdvihá motor, dokud není 
dosaženo správného napnutí řemene 
(d obr. 4). Hydraulický tlak, při němž jste 
dosáhli správného napnutí řemenu, zazna-
menejte pro budoucí korekci napnutí.

Posledním krokem je mechanické zajištění 
válců v příslušné poloze. Hydraulické čerpadlo 
lze nyní odpojit. Mechanické zajištění se 
provede jednoduše kladivem (d obr. 5).   

Snadná a spolehlivá kontrola 
napnutí 

Postup při kontrole a napnutí řemene se 
stává snadným cvičením:

Připojte ruční hydraulické čerpadlo.• 
Čerpadlem nastavte nízký tlak.• 
Uvolněte mechanické zajištění válců.• 
Zkontrolujte hydraulický tlak a podle • 
potřeby ho zvyšujte, dokud nedosáhnete 
hodnoty tlaku, kterou jste zaznamenali při 
první montáži.
Znovu mechanicky zajistěte válce.• 
Odpojte čerpadlo. • 

To znamená, že se údržba omezuje pouze 
na kontrolu hodnoty tlaku.

Rychlá výměna řemene
Výměna řemene představuje pouze něco 
navíc než kontrola napnutí řemene:

Připojte ruční hydraulické čerpadlo.• 
Čerpadlem nastavte nízký tlak.• 
Uvolněte mechanické zajištění válců.• 
Snižováním hydraulického tlaku • 
spouštějte motor dolů, dokud se neuvolní 
řemen. 
Vyměňte řemen.• 
Čerpejte do válců olej, dokud nedosáhnete • 
správné hodnoty tlaku.  
Zajistěte mechanicky válce v nastavené • 
poloze.
Odpojte čerpadlo.• 

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3 Obr. 5

Obr. 4
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Průmyslová odvětví, 
pro něž je vhodný 
napínací systém 
řemenů SKF  
Napínací systém SKF představuje užitečné a 
časově úsporné řešení pro průmyslová 
odvětví, v nichž je kladen důraz na krátkou 
dobu údržby, vysoký objem výroby a trvale 
vysokou kvalitu, jako např.:

Potravinářský a nápojový průmysl   • 
Celulózový a papírenský průmysl • 
Těžba a zpracování nerostů• 
Kovozpracující průmysl• 
Chemický a petrochemický průmysl • 
Manipulace s materiálem• 

Důvody pro použití 
jedinečného 
napínacího systému 
řemenů SKF  
Montáž hnacích jednotek do každého výrob-
ního nebo dopravního systému musí být 
vždy provedena přesně, aby byla zajištěna 
jejich správná poloha. Pouze v takovém 
případě lze dosáhnout dlouhé provozní 
trvanlivosti řemenu a všech souvisejících 
dílů. Napínací systém řemenů SKF je výhodný 
pro řemenové pohony, neboť zvyšuje 
spolehlivost celého zařízení.

Napínací systém řemenů SKF s jedním 
válcem, motor IEC třídy 160-180

Pro běžné velikosti motorů jsou nabízeny 
napínací systémy řemenů SKF odpo-
vídající velikosti, které se skládají z jednoho 
nebo dvou válců.  
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Přednosti napínacího 
systému řemenů: 

Zaručená opakovatelná kvalita údržby • 
Rychlá a spolehlivá kontrola napnutí• 
Jednoduchá preventivní údržba• 
Bezpečná, snadná a rychlá výměna • 
řemene

Spolehlivost celého systému:
Nižší  náklady díky delší životnosti řemenu  • 
Delší doba provozuschopnosti celého sys-• 
tému dosažená snížením počtu časově 
náročných poruch 
Méně vibrace, a tedy větší účinnost díky • 
správnému napnutí řemenu 
Snadná údržba, a tedy menší riziko • 
zranění

Standardizované velikosti 
motorů

Napínací systém SKF je nabízen pro devět 
velikostí motorů IEC. Je standardizován pro 
rozměry motorů IEC tříd 160 až 400 (podle 
IEC 60072). Navíc lze systém SKF použít pro 
některé velikosti standardních motorů 
NEMA. V tomto případě je však třeba porov-
nat rozměry konkrétního motoru s údaji v 
tabulce 1 a tabulce 2. Další informace 
poskytne SKF. 

Napínací systém řemenů SKF se dvěma 
válci, motor IEC třídy 200-400  
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Napínací systém řemenů SKF
Provedení se dvěma válci

Označení Třída motoru L H H1 H1 min H1 max Smin Smax
 IEC

	 –	 mm	

PHL 200/225 H1	 200	 812	 250	 457	 433	 468	 436	 574
	 225	 812	 250	 480	 460	 488	 452	 598
 
PHL 250/280 H1	 250	 930	 250	 506	 484	 517		 520	 656
	 280	 930	 250	 535	 517	 541	 542	 687

PHL 315 H1	 315	 1000	 250	 569	 553	 576		 597	 739
PHL 355 H1	 355	 1050	 295	 652	 634	 659	 629	 774
PHL 400 H1	 400	 1150	 295	 696	 681	 703	 715	 859

V případě řemenů delších než 8 m a úhlů napnutí větších než 45° laskavě kontaktujte SKF. Pokud se uložení nenacházejí ve vodorovné poloze, laskavě se obraťte na SKF.
Příslušenství a náhradní díly jsou k dispozici.

 

Napínací systém řemenů SKF 
Provedení s jedním válcem	

Oznaczenie Klasa silnika wg L L1 L2 H H1 H1 min H1 max K1 K2 K3 Smin Smax
 IEC

	 –	 mm	 	 	 	 	

PHL 160/180 H1	 160	 414	 653	 616	 256	 412	 385	 422	 107	 201	 131	 190	 343
	 180	 414	 679	 643	 256	 433	 408	 440	 134	 228	 131	 196	 358

V případě řemenů delších než 8 m a úhlů napnutí větších než 45° laskavě kontaktujte SKF.  Pokud se uložení nenacházejí ve vodorovné poloze, laskavě se obraťte na SKF.
Příslušenství a náhradní díly jsou k dispozici.
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Tabulka 1

 N N1 N2 N3 N4 W1 J1 J2 J3 J4 Použité válce  Hmotnost

	 mm	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 –	 kg

	 100	 22	 50	 20	 116	 410*)	 70	 394	 743	 318	 2	x	35	 116
	 100	 22	 50	 20	 116	 410*)	 70	 394	 743	 356	 2	x	35	 116
	
	 100	 28	 60	 24	 122	 520*)	 70	 453	 861	 406	 2	x	35	 138
	 100	 28	 60	 24	 122	 520*)	 70	 453	 861	 457	 2	x	35	 138
	
	 100	 28	 60	 30	 122	 610*)	 70	 488	 931	 508	 2	x	35	 152
	 100	 33	 70	 35	 141	 730*)	 70	 513	 981	 610	 2	x	35	 230
	 100	 33	 70	 35	 141	 900*)	 70	 563	 1081	 686	 2	x	50	 268
	
  *) Maximální vzdálenost se standardní flexibilní hydraulickou hadicí. Delší hadice, v závislosti na délce motoru, jsou dostupné na vyžádání.

Tabulka 2

 N N1 N2 N3 W W1 J1 J2 J3 J4 J5 Použité válce  Hmotnost

	 mm	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 –	 kg

	 71	 16	 69	 16	 360	 249	 50	 304	 329	 254	 279	 1	x	35	 50
	 71	 16	 69	 16	 360	 249	 50	 304	 329	 254	 279	 1	x	35	 50

 

Napínací systém řemenů SKF 
Provedení s jedním válcem	

Oznaczenie Klasa silnika wg L L1 L2 H H1 H1 min H1 max K1 K2 K3 Smin Smax
 IEC

	 –	 mm	 	 	 	 	

PHL 160/180 H1	 160	 414	 653	 616	 256	 412	 385	 422	 107	 201	 131	 190	 343
	 180	 414	 679	 643	 256	 433	 408	 440	 134	 228	 131	 196	 358

V případě řemenů delších než 8 m a úhlů napnutí větších než 45° laskavě kontaktujte SKF.  Pokud se uložení nenacházejí ve vodorovné poloze, laskavě se obraťte na SKF.
Příslušenství a náhradní díly jsou k dispozici.
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Ložiska a 
jednotkyTěsnění Systémy 

mazání

Mechatronika Služby

Síla technických znalostí 

Pět oblastí, v nichž skupina SKF získala roz-
sáhlé znalosti, spolu s poznatky z konkrét-
ních uložení nashromážděnými v průběhu 
100 let umožňuje společnosti SKF zaměřit 
se na vyvíjení inovativních řešení a nabízet je 
výrobcům základních zařízení a výrobním 
podnikům ve všech částech světa.

Těchto pět oblastí tvoří ložiska a jednotky, 
těsnění, systémy mazání, mechatronika 
(spojením mechaniky a elektroniky vzniknou 
inteligentní systémy) a široká nabídka služeb 
od počítačového modelování v 3D přes 
progresivní bezdemontážní diagnostiku po 
zajištění spolehlivosti strojů a správu 
provozních prostředků.

Celosvětové zastoupení umožňuje skupině 
SKF poskytovat zákazníkům kvalitu na nejvyšší 
úrovni a zajistit celosvětovou dostupnost 
výrobků. 

Výrobky SKF pro přenos výkonu   
Představují spojení mezi pohyblivými díly. Mají 
důležitou úlohu v mnoha průmyslových odvětvích. 
Nabídka zahrnuje více než 27 000 vysoce kvalitních 
dílů SKF pro přenos výkonu. Celosvětový systém 
skladů a logistických center umožňuje distributo-
rům a konečným uživatelům udržovat nízké skla-
dové zásoby, a tedy v nich vázat menší objem 
finančních prostředků. 
(www.skfptp.com)

Zařízení pro ustavování řemenic TMEB2  
Přesnost dosažená vyrovnáním řemenic pomocí 
laserového paprsku. Pouze dvě zařízení (vysílač a 
přijímač) vám poskytují údaje o přesnosti vyrovnání 
ve vodorovné a svislé rovině a rovnoběžnosti řemenice 
a řemene. Snížené opotřebení, delší životnost, 
menší vibrace a hlučnost přispívají k dosažení 
časových a finančních úspor. 
(www.mapro.skf.com)

Frekvenční měřič řemenů SKF 
Systém, který se skládá ze dvou dílů – ručního 
měřiče a snímače určeného k bezdotykovému 
měření napnutí řemenu. Vyznačuje se snadnou 
obsluhou a umožňuje přesně měřit napnutí tří 
typů řemenů: klínových řemenů, násobných klíno-
vých řemenů a ozubených řemenů. Správné 
napnutí řemene umožňuje dosáhnout delší život-
nosti celého systému, jakož i provozní trvanlivosti 
ložisek. 
(www.skfptp.com)
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